ROL-route 4. MEERS – STEIN 8,5km
www.wandelgidszuidlimburg.com

Tijdens deze route heeft rolt u door het het gebied van de Grensmaas naar Stein. De route gaat over rustige
asfaltweggetjes en aan het eind een stuk grindweg. Bij de brug is hoogteverschil maar dit loopt geleidelijk.
Halverwege bij Brouwerij De Fontein is een gezellig terras om wat te drinken. Het laatste stukje bij Stein
loopt vice versa maar dit is een mooi groen dal.
Startpunt kerkplein hoek Kerkstraart 1/Jofferenstraat in Meers
(Stein-Elsloo) of
Brouwerij De Fontein, Ondergenhousweg 15 Stein.

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij Wandelgids Zuid-Limburg. Niets van deze wandelroute mag worden
gekopiëerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.
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ROL-route 4. MEERS – STEIN 8,5km
1. Met uw rug naar het kerkplein met zitbanken
gaat u L (Kloosterstraat). Neem nu de eerste weg
R. Boven aan de 4-sprong bij zitbank en wegkruis
gaat u L over de Maasdijk. Negeer zijpaden en
volg nu de smalle asfaltweg RD met mooi uitzicht
op de Maas. (Rechts ziet u het 1310 m. lange
autowegviaduct van de autoweg Aken-Antwerpen (E314/A-76).) Aan de T-splitsing bij wegkruis gaat u
L omlaag. Aan de kruising gaat u L (Zwarte
Laakstraat). De weg buigt naar rechts en heet nu
Lindendriesstraat. Neem de eerste weg R
(Meerser Koestraat). Aan de T-splitsing gaat u R.
Negeer vlak daarna bij groot muurkruis zijweg
links en rol RD (Meerser Eindstraat).
2. Neem meteen rechts het fietspad, parallel aan
de stijgende doorgaande weg. Negeer bij het
borstbeeld (1956) van kapelaan Jan Willem Berix
zijweg links en rol verder omhoog. (Deze in Meers
geboren kapelaan, in het verzet Giel genoemd, hielp
in de Tweede Wereldoorlog vele onderduikers. Op 21
juni 1944 is hij opgepakt en op 13 maart 1945 is de
kapelaan op bijna 38 jarige leeftijd in het
concentratiekamp Bergen-Belsen overleden. Op de
gedenkplaat worden de namen van dertien
oorlogsslachtoffers uit Stein vermeld). Steek boven
via de brug het Julianakanaal over. (Links ziet u de
haven Stein). Meteen na de brug, aan het eind van
het fietspad, steek u de weg over en gaat u
schuin L omlaag over de weg, parallel aan de
doorgaande weg. Beneden aan de T-splitsing in
het oude gedeelte van Stein gaat u R (Brugstraat)
onder het viaduct door. Aan de ongelijke 4sprong bij wegkruis gaat u R (Steenwegstraat).
(Hier ziet u voor u de monumentale woning nr. 42,
de voormalige hoeve “de Hof” uit 1808). Volg
geruime tijd deze rustige smalle asfaltweg. De
weg buigt naar links en rol verder langs de
beboste kanaaldijk en even veder langs de
Kanaalsloot. (Voor ziet u de witte toren van kasteel
Stein). Negeer zijpad links. Voorbij bruggetje en
breed omhoog lopend trappenpad buigt de
asfaltweg naar links. Negeer veldweg links en
vlak daarna komt u bij Brouwerij De Fontein waar
u in de sfeervolle ingerichte zaak of op het terras
nog iets kunt eten en drinken o.a. de in de
brouwerij gebrouwde bieren Witte Jan, Limburgs
Dubbel en Maaskanter. (Het gebouw waarin nu
brouwerij de Fontein is gehuisvest is een voormalige
watermolen, die gebouwd is in 1729 (zie gevelsteen
aan zijkant). Ze lag op het landgoed behorende bij
kasteel Stein en werd aangedreven door de Putbeek.
De molen had een waterrad met een doorsnede van
..
4,18 meter Rond 1900 werd de molen buiten gebruik
genomen).

3. Met uw rug naar brouwerij De Fontein gaat u R.
Negeer veldweg rechts en volg geruime tijd de
smalle asfaltweg, die later parallel loopt aan de
kanaaldijk en de Kanaalsloot. (U rolt nu dus weer
over de weg waar u over gekomen bent. Dit beekje
wordt grotendeels gevoed met grondwater uit de
Scharberg, die gelegen is tussen Elsloo en Stein. Via
een duiker stroomt het beekje hier vlakbij onder het
kanaal door de Maas in. Negeer zijpad rechts. Aan
de ongelijke 4-sprong bij wegkruis gaat u L
(Brugstraat) onder het viaduct door. Neem nu
meteen de eerste weg L omhoog. Steek boven de
doorgaande weg over en steek vervolgens weer
de brug over het Juliana kanaal via het fietspad
over. Meteen na de brug steekt u weer de
doorgaande weg over en ga bij bord “verboden
voor motorverkeer” R de asfaltweg omlaag
4. Steek beneden de doorgaande weg over en ga
L over het fietspad. (U passeert de ingang naar het
clubgebouw en de schietbomen van schutterij St.
Joseph uit Stein (1904)). Meteen daarna aan de
kruising vóór de veldweg, gaat u R over de smalle
asfaltweg richting buurtschap Veldschuur.
Negeer zijweg rechts (fietspad). Aan de ongelijke
4-sprong in Meers gaat u RD (Maasroute).
5. Aan de 3-sprong voor grote zwerfkei
(Maasmonument) en visvijver van HSV de
Zonnebaars gaat u R (Maasroute). (Dit
Maasmonument is naar aanleiding van de
overstromingen van 1994 en 1995 geplaatst en heeft
als titel ‘Lichtvanger’. Op vaste tijden vangen de
trechters het zonlicht en projecteren dat in de grote
stenen trechter). De visvijver is een voormalig
grindgat). Negeer veldweg rechts en blijf de smalle
asfaltweg volgen. Aan de 3-sprong met de
doodlopende weg (Op de Weerd) gaat u L
omlaag. U passeert een boerderij. (Als u niet over
de grindweg wilt rijden, volg dan de dun gedrukte
tekst onderaan). Negeer meteen na de boerderij
asfaltweg links omlaag. Ga nu meteen daarna L
over de brede grindweg. Een eind verder passeert
u het monument genaamd Bomencirkel van
Meers. (Deze vijftien versteende bomen, ca.1800
jaar oud, zijn gevonden in Stevensweert. Zie infobord
bij klaphek). De weg buigt naar links. Aan de 3sprong gaat u RD (Koeweide). Aan de 4-sprong
gaat u R (Koeweide). **** Aan de T-splitsing gaat
u R (Grote Straat). Neem nu de eerste weg L
(Kerkstraat) en rollend door het oude gedeelte
van Meers komt u weer bij het vertrekpunt..
Voorbij boerderij neemt u de eerste asfaltweg L
omlaag en volg deze geruime tijd. Aan de 4-sprong
gaat u RD. Ga nu verder bij **** in punt 5.

